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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 998/46581 (1)
 Αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος χρήσης ακινήτου 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 περ. δ΄ του άρθρου 
10 του ν. 4061/2012, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 5 περ. δ΄ του άρθρου 10 του 

Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄/22−3−2012), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παράγραφο 4 περ. β' του άρθρου 37 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄/11−2−2014).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).

2. Την από 14−2−2014 ανακοίνωση της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων του 
Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με την οποία ο Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο 
Φεβρουαρίου 2013 − Ιανουαρίου 2014 παρουσίασε μείω−
ση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,5%.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την αναπροσαρμογή του ετήσιου τιμήματος 
για τη χρήση ακινήτων που παραχωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 1α και 2 περ. β, γ, δ του άρθρου 
4 του Ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 
2 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 ως εξής:

Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση 
της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται 
ως μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώ−
ρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος 
ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό 
ίσο με τη μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δω−
δεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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    Αριθμ. oικ. 21421/1417 (2)
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 465/1970 (Α΄ 150) Βασιλικού 

Διατάγματος, όπως ισχύει και των υπ’ αριθμ. 1224/1981 
(Α΄ 303), 595/1984 (Α΄ 218), 78/1988 (Α΄ 34), 455/1976 (Α΄ 
169) και 79/2004 (Α΄ 62) Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως 
ισχύουν και της υπ’ αριθμ. οικ. 13935/930/12−3−2014 από−
φασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων (Β΄ 674), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του 
άρθρου 115 του υπ’ αριθμ. Ν. 4199/2013 (Α΄ 216).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευ−
ση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων» (Α΄ 202).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 152).

4. του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχα−
ήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1135/5−7−2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
324) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την 
οποία διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο Νι−
κόλαος Σταθόπουλος του Δημητρίου.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

9. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκρι−
μένων σχεδίων πόλεως και κωμών ή εκτός κατωκημέ−
νων εν γένει περιοχών» (Α΄ 150), όπως εκάστοτε έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και 
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεως ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει 
κατωκημένων περιοχών» (Α΄ 303), όπως εκάστοτε έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων 
διανομής υγραερίου (LPG)» (Α΄ 218), όπως εκάστοτε έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία συ−

ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34), όπως 
εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 455/1976 «Περί όρων και 
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ−
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων 
–λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο 
απαιτουμένων αδειών» (Α΄ 169), όπως εκάστοτε έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2004 «Καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 
Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτη−
γών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 
(εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α΄ 62), όπως 
εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 13935/930/12−3−2014 
(Β΄ 674) Υ.Α. «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και 
των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 
και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) 
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου 
(LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών 
καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 388/1989 περί της Τροπο−
ποίησης του Π.Δ. 254/1986 (Α΄ 169) «Διαβεβαίωση πρω−
τοετών σπουδαστών, καθομολόγηση πτυχιούχων και 
τύπος των χορηγούμενων πτυχίων στους αποφοίτους 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ΦΕΚ 
120 Α΄», με την έκδοση του οποίου ο ορθός Τίτλος των 
Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων προς αυτούς 
είναι «Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.», παρεμβαλλόμενης 
κάθε φορά της ειδικότερης ειδικότητάς τους.

17. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του υπ’ 
αριθμ. Ν. 3174/2003 (Α΄ 205) «Μερική απασχόληση και 
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα» με την οποία μετο−
νομάστηκε ο Κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών» σε 
«Τ.Ε. Μηχανικών».

18. Τις διατάξεις των Π.Δ. του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» με 
τις οποίες τα Τμήματα της Σ.Τ.Εφ μετονομάστηκαν σε 
Τμήμα Μηχανικών Τ.Ε.

19. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 115 
του Ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφο−
ρές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).

20. Την ανάγκη τροποποίησης του εν θέματι 465/1970 
Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύει και των εν θέμα−
τι 1224/1981 (Α΄ 303), 595/1984 (Α΄ 218), 78/1988 (Α΄ 34), 
455/1976 (Α΄ 169) και 79/2004 (Α΄ 62) Προεδρικών Διαταγ−
μάτων, όπως ισχύουν, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 
Οικ. 13935/930/12−3−2014 Απόφασης του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 674).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται, όπου αναφέρεται στις διατάξεις 
του υπ’ αριθμ. 465/1970 (Α΄ 150) Βασιλικού Διατάγμα−
τος, όπως ισχύει και των υπ’ αριθμ. 1224/1981 (Α΄ 303), 
595/1984 (Α΄ 218), 78/1988 (Α΄ 34), 455/1976 (Α΄ 169) και 
79/2004 (Α΄ 62) Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ισχύουν, 
καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. Οικ. 13935/930/12−3−2014 
Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
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Δικτύων (Β΄ 674), η φράση «Διπλωματούχου ή Τεχνο−
λόγου Μηχανικού», από τη φράση «Μηχανικού Π.Ε. ή 
Μηχανικού Τ.Ε.».

2. Η μελέτη στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη 
κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος και εκτιμάται η 
αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη 
λειτουργία συνεργείου – φανοποιείου, στην οποία προ−
τείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικρα−
δασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά 
και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση των 
τιθέμενων ορίων θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/1981, όπως ισχύει, η υποβολή της οποίας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαί−
ωσης Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου – φανοποιείου, 
σύμφωνα με τη παράγραφο 4δ του άρθρου 15 του υπ’ 
αριθμ. 78/1988 (Α΄ 34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως 
ισχύει, δύναται να συντάσσεται, υπογράφεται και σφρα−
γίζεται, εκτός από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό 
Π.Ε. και από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

3. Η μελέτη η οποία περιγράφει το επιλεγόμενο σύ−
στημα αντιρύπανσης, για τη λειτουργία συνεργείου – 
βαφείου, από την οποία προκύπτει ότι επιτυγχάνεται 
κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά 
που αναφέρονται στη παράγραφο 6 του άρθρου 9 του 
υπ’ αριθμ. 78/1988 (Α΄ 34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως 
ισχύει, η υποβολή της οποίας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης 
Λειτουργίας συνεργείου – βαφείου, σύμφωνα με τη πα−
ράγραφο 4ε του άρθρου 15 του υπ’ αριθμ. 78/1988 (Α΄ 
34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει, δύναται να 
συντάσσεται, υπογράφεται και σφραγίζεται, εκτός από 
τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. και από τον κατά 
νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

4. Οι μελέτες: α) μηχανικού εξαερισμού του χώρου του 
στεγασμένου σταθμού, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 455/1976, 
όπως ισχύει και, β) του συστήματος καταιονισμού ύδα−
τος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθου−
σών στάθμευσης, καθώς επίσης και ο Προϋπολογισμός 
δαπάνης των ανωτέρω εγκαταστάσεων, στη περίπτωση 
τοποθέτησης σε έναν, υπό αδειοδότηση, στεγασμένο 
σταθμό, ανυψωτικών μηχανημάτων για την πλύση και 
λίπανση αυτοκινήτων, ή στη περίπτωση εγκατάστασης, 
σε αυτόν, μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάστασης συ−
στήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτόματου ανιχνεύ−
σεως εστίας πυρός, οι υποβολές των οποίων αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίω−
σης Νόμιμης Λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβα−
τικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του 
άρθρου 23 του υπ’ αριθμ. 455/1976 (Α΄ 169) Προεδρικού 
Διατάγματος, όπως ισχύει, δύνανται να συντάσσονται, 
υπογράφονται και σφραγίζονται, εκτός από τον κατά 
νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. και από τον κατά νόμο 
υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 31760 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο 

προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων 
Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρη−
σης αυτών για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 
έως 31−12−2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει, β) των άρθρων 48 και 49 του 
ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάστα−
ση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 
(ΦΕΚ 144 Α΄) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 
225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες δι−
ατάξεις», γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 
Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 
ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της ΚΥΑ 30482/22−3−1984 
(ΦΕΚ 200 Β΄) και δ) του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 
(ΦΕΚ 39 Α΄/2−3−2011).

2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 
456 Β) «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί 
του εν γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών 
και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης».

3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 30482/2−4−1984 (ΦΕΚ 
200 Β΄) «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και 
φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θε−
ραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Το άρθρο 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

5. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του έτους, η δε υπερωριακή εργασία ορισμένων 
υπαλλήλων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουρ−
γία τους.

6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσια−
κών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 
η παροχή εργασίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες.

7. Τα υπ’ αριθ. 17156/14−3−2014 και 17161/17−3−2014 έγ−
γραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, από τα οποία προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε 
λεπτών (349.684,55) για την πληρωμή ισόποσης δαπά−
νης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0511 του Ειδικού 
Φορέα 17−310.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 349.684,55 Ευρώ 
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περίπου, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511 
του Ειδικού Φορέα 17−310 και ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 υπάρχει 
εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 700.000,00 € στον προϋπο−
λογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 
έως 31−12−2014 συνολικά 74.600 ώρες, για εργασία πέραν 
από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευματινές 

ώρες των εργάσιμων ημερών στο προσωπικό των Κα−
ταστημάτων Κράτησης που υπηρετεί εντός αυτών και 
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, επί συνόλου 
4.148 υπαλλήλων, με ωριαία αποζημίωση την προβλε−
πόμενη από το άρθρο 20 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά Υπηρεσία για 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:

α/α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣ−
ΦΟΡΑ 5,10% ΥΠΕΡ 

ΕΟΠΥΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2000 8920 454,92 9374,92

2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2200 9812 500,41 10312,41

3 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1600 7136 363,94 7499,94

4 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 2000 8920 454,92 9374,92

5 ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 2300 10258 523,16 10781,16

6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2300 10258 523,16 10781,16

7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ 
ΘΗΒΩΝ 2600 11596 591,40 12187,40

8. ΔΟΜΟΚΟΥ 2300 10258 523,16 10781,16

9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2600 11596 591,40 12187,40

10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2100 9366 477,67 9843,67

11 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2000 8920 454,92 9374,92

12 ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ  2000 8920 454,92 9374,92

13 Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ 1500 6690 341,19 7031,19

14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2100 9366 477,67 9843,67

15 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2100 9366 477,67 9843,67

16 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1500 6690 341,19 7031,19

17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7000 31220 1592,22 32812,22

18 ΚΩ 1500 6690 341,19 7031,19

19 ΛΑΡΙΣΑΣ 2600 11596 591,40 12187,40

20 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 2500 11150 568,65 11718,65

21 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2500 11150 568,65 11718,65

22 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2200 9812 500,41 10312,41 

23 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1500 6690 341,19 7031,19

24 ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 2200 9812 500,41 10312,41

25 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2000 8920 454,92 9374,92

26 ΠΑΤΡΩΝ 2600 11596 591,40 12187,40

27 ΤΙΡΥΝΘΑΣ 2000 8920 454,92 9374,92

28 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2600 11596 591,40 12187,40

29 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1500 6690 341,19 7031,19

30 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2200 9812 500,41 10312,41

31 ΧΑΝΙΩΝ 2500 11150 568,65 11718,65

32 ΧΙΟΥ 1500 6690 341,19 7031,19

33 ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2500 11150 568,65 11718,65

74600 332716 16968,55 349684,55
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Β. Από το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας θα αμείβονται οι εκάστοτε οδηγοί λεωφορείων 
οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά με ωριαία αποζημίωση 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 20 του ν. 4024/2011, 
όπως ισχύει.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν εντός των 
Καταστημάτων Κράτησης και των υπαλλήλων της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης που θα απασχολείται 
υπερωριακά, θα πρέπει να είναι ο απολύτως αναγκαίος, 
κατά την κρίση του Διευθυντή του Καταστήματος ο 
οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την παρακολού−
θηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής εργασίας 
των υπαλλήλων, με αυστηρά υπηρεσιακά και απολύτως 
δίκαια κριτήρια, εκ περιτροπής, κατ’ εφαρμογή της αρ−
χής της χρηστής διοίκησης και μέχρι εξαντλήσεως του 
προβλεπόμενου κατ’ ανώτατο αριθμό ωρών.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής 
στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθεί−
ας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφερει−
ών, με εξαίρεση τα Καταστήματα του Συγκροτήματος 
Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων 
Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 3122.1/4763/01 (4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήμα−

τος της Εταιρείας VANGMAR INSCE BROKERS LTD 
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25−7−

1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−

2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−

2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−

2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005). 

θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−

γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012). 

ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ια. της υπ’ αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και των υπ’ αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 
1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας. 

ιβ. της υπ’ αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

2. Το υπ’ αριθ. 5806082/21−03−2014 παράβολο ΔΟΥ Γ΄ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 31 Μαρτίου 2014 αίτηση της εταιρείας 
VANGMAR INSCE BROKERS LTD, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας VANGMAR 
INSCE BROKERS LTD που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ 
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 με το 
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο διακανονι−
σμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών 
ή ναυπηγήσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με Ελληνική ή 
ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότη−
τας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και 
τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, 
καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παρα−
πάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για την ασφάλιση πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

δ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

ε. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
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στ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια ει−
σπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και 
η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο της εται−
ρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν 
αναφέρεται στην απόφαση αυτή. Εφόσον ασκεί δραστη−
ριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των Ν.Δ. 
400/70, 551/70 και Π.Δ 190/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν 
καθώς και τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις σχετικά 
με τα θέματα αυτά, υποχρεούται να λάβει την προ−
βλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές άδεια λειτουργίας.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία VANGMAR INSCE BROKERS LTD που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε 
δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ' αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων 
εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου 
από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

΄Αρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα 
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση 
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στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της 
που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/75 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Απριλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 18791/2014 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο της 

ειδικότητας Οδηγών, της κατηγορίας ΔΕ, στην Ανε−
ξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για το διά−
στημα έως και 31−12−2014. 

 Ο YΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
Α. α) Tου ν. 2477/97 (ΦΕΚ 59/τ. Α΄/18−4−1997) «Συνή−

γορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης».

β) Του άρθρου 8 του ν. 2623/98 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/25−6−98) 
«Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, 
εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 /τ. Α΄/20−9−2002), «Συνταγ−
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίη−
ση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ. Α΄/22−1−2003) «Συνή−
γορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του 
άρθρου 7.

ε) Του Π.Δ. 273/99 (ΦΕΚ 229/τ. Α΄/229/3−11−99) «Κανο−
νισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. α) Του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 

β) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. 

γ) Του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, … Νέας Γενιάς». 

δ) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012). 

ε) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ22570/13−8−2013 (ΦΕΚ 
2039/Β΄/22−8−2013) Υπουργική απόφαση «Ρύθμιση Θε−
μάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση, 
την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Γ. α) Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9−2−2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 20 του κεφαλαίου δεύτερο του 
ν. 4024/2012 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27−11−2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015», όπως ισχύει.

δ) Την υπ’ αριθµ. οικ. 2/7093/0022/5−02−04 ΚΥΑ «Επέ−
κταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Β/5−02−04). 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.10768/27−05−2011 (ΦΕΚ 
155/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./02−06−2011) απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης με την οποία διορίστηκε στη θέση του Συνηγόρου 
του Πολίτη, η Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού, το από 13−
07−2011 Πρωτόκολλο Ορκοδοσίας, την από 13−07−2011 
Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.

3. Την υπ’ αριθμ. 214.7/10493/24−02−2014 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους χιλίων εκατόν 
εβδομήντα ευρώ (1.170 €) για αποζημίωση για υπερωρι−
ακή εργασία έτους 2014, ενός (1) οδηγού του Συνηγόρου 
του Πολίτη, από τον ειδικό φορέα 05−610, ΚΑΕ 0511 και η 
οποία καταχωρίστηκε με α/α 22111, στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ο συγκεκριμένος υπάλληλος να προ−
σφέρει υπηρεσία και πέραν του κανονικού ωραρίου 
για την εξυπηρέτηση μετακίνησης του Συνηγόρου του 
Πολίτη, καθώς και για την εξυπηρέτηση σχετικών υπη−
ρεσιακών αναγκών της Αρχής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως και 31−12−2014, με την προ−
βλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, ενός (1) υπαλλήλου με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας οδηγών, της Ανεξάρτητης 
Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», ο οποίος θα εργάζεται 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, μέχρι 
και είκοσι (20) ώρες τον μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 13100/10877 (6)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 9/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ζωγράφου για καθιέρωση διαφορετικού ωρα−
ρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ζω−
γράφου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του 
Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού και Καθαριότητας, και την εξαίρεση από 
την πενθήμερη εργασία, για την καθημερινή αποκομιδή 
των απορριμμάτων λόγω της ιδιαίτερης πυκνότητας 
πληθυσμού στην περιοχή και του όγκου που συσσω−
ρεύεται καθημερινά και,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του Τμήματος Δι−
αχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής 
Προστασίας της Δ/νσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
και Καθαριότητας, και την εξαίρεση από την πενθήμε−
ρη εργασία, διότι η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο βάρδιες και 
Σάββατο, το συνεργείο υποστηρίζει και επισκευάζει σε 
έκτακτες περιπτώσεις βλάβες οχημάτων του Δήμου και 
η Πολιτική Προστασία σε περιόδους ακραίων καιρικών 
φαινομένων ή φυσικών καταστροφών παραμένει σε επι−
φυλακή όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο,

γ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του Ιδιαίτερου Γρα−
φείου Δημάρχου και την εξαίρεση από την πενθήμερη 
εργασία, διότι παρέχει κάθε είδους γραμματειακή και 
διοικητική υποστήριξη στο Δήμαρχο, στους Ειδικούς 
Συμβούλους και Συνεργάτες καθώς και στην Εκτελεστι−
κή Επιτροπή, ακλουθεί το πρόγραμμα του Δημάρχου και 
υποστηρίζει έκτακτες συναντήσεις με πολίτες σωματεία 
και φορείς και έκτακτες συνεδριάσεις κ.α.

δ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του Γραφείου Επικοι−
νωνίας και την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία, 
διότι οργανώνει, υλοποιεί και −υποστηρίζει με οπτικοα−
κουστικά μέσα κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου και 
του Νομικού Προσώπου του κ.α.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 100.000,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου για το οικονομικό 
έτος 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10/6012.01, 20/6012.01, 
10/6022.01 και 20/6022.01, ανάλογη δε δαπάνη προκαλεί−
ται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ  
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